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Viestintä voi olla myös tarinakokemus, joka kutsuu asiakkaan 
mukaan osallistumaan ja eläytymään tarinaan. Tarinallistamisen 
avulla yrityksen visio ja toiminnan tarkoitus kirkastuu. Kaikelle te-
kemiselle saadaan yhteinen punainen lanka, myös johtaminen 
helpottuu. Tarinallistaminen tuo toiminnan arvoja ja tavoitteita 
esiin inhimillisesti ja vakuuttavasti.

Yhteinen tarina sitouttaa kaikkia kulkemaan kohti yhteistä tavoi-
tetta. Se tuo toimintaan ja tekemiseen myös potkua, ripauksen 
leikkimielisyyttä ja hauskanpitoa.

Yritykset eivät enää vain kerro tarinoita, vaan tuottavat asiakkail-
leen myös tarinallisia kokemuksia. Näin erotut, innostat ja sitou-
tat. Toivon, että tästä pienestä oppaasta on sinulle hyötyä ja iloa 
pitkäksi aikaa.

Jos kaipaat apua tarinallistamiseen liittyvissä asioissa, olen mie-
lelläni avuksi.

Tarinaterveisin,
Anne Kalliomäki
anne@tarinakone.fi
040 537 1939
Tarinakone Oy

Hei tarinallistava ystäväni,

tänä päivänä pelkkä tuotteiden ja palveluiden myyminen ei riitä. 
Meidän on tuotettava asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisem-
pia ja merkityksellisempiä palvelukokemuksia. Tarinalähtöinen 
palvelumuotoilu auttaa tämän tavoitteen ja paremman tuloksen 
saavuttamisessa. Palvelun elämyksellisyyttä ja siten palvelukoke-
muksen arvoa asiakkaalle voidaan lisätä tarinallistamisen avulla. 
Tarinalla luomme palveluun punaisen langan eli juonen. Tarinallis-
taminen on kokonaisvaltaista ja näkyy parhaimmillaan kaikessa 
yrityksen toiminnassa.

Käsissäsi on julkaisemani ilmainen tarinallistamisen opas ja sen 
kolmas versio. Olen päivittänyt oppaan aikaisempaa versiota 2023 
vuoden alussa ja tuottanut hiukan lisää sisältöä sinua varten. Opas 
perustuu kehittämääni tarinallistamisen menetelmään, josta olen 
kirjoittanut myös palkitun tietokirjan.

Olen työskennellyt tarinallistajana yritykseni Tarinakoneen kaut-
ta vuodesta 2008. Tätä ennen tein töitä television ja elokuvan pa-
rissa. Toteutan tarinallistamiseen liittyviä luentoja, koulutuksia, 
sparrauksia sekä tuotan yrityksille elämyksellistäviä ydintarinoita.

Tarinallistamalla yrityksen arvot osaksi 
asiakkaasi kokemusta

Tämän materiaalin avulla saat vinkkejä, miten voit hyödyntää tari-
nallistamista yrityksesi toimintaan liittyvien merkitysten ja viesti-
en havainnollistamiseen ja elämyksellistämiseen.
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NÄIN TARINALLISTAT PALVELUSTA 
EROTTUVAN JA VAIKUTTAVAN.
Vähemmän porua, enemmän villoja. 
Tarjoa tarina koettavaksi.
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Aloita suunnittelemalla yrityksellesi oma stooripuu

1. Stooripuu auttaa sinua löytämään oman yrityksesi 
tarinaelementit

Etene vaihe vaiheelta ja kiteytä sekä kirkasta olennainen yrityksesi toiminnassa 
näkyville.

2. Juuret eli yrityksesi aidot timantit 

Miksi yritys on olemassa?  Mikä on yrityksen tarjoaman palvelukokemuksen 
ydin? 

3. Stooripuun runko on asiakkaasi  

Kuvaile lyhyesti asiakasta, joka on pääkohderyhmääsi. 
Mitä hän toivoo? Mitä hän pelkää? Mitä hän arvostaa?

4. Maan tasolle rungon viereen yrityksesi tuotteet ja 
palvelut   

Mitä tuotteita ja/tai palveluita yrityksesi tuottaa?

5. Puun oksistossa kasvaa tarinasi ituja. 

Kokoa Stooripuun oksistoon yrityksesi  tarinaelementtejä.

Tarinallistaminen on prosessi. Seuraa punaista lankaa!
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Stooripuun oksistossa kasvavat tarinaelementit heijastelevat 
niitä arvoja ja merkityksiä, joita olet kirjannut Stooripuusi 
juurakkoon. 

Käytä tarinaelementtien hahmottelussa mind map-mene-
telmää. Rolf Jensen neuvoo aivomyrskyn sijaan käyttämään 
niin sanottua sydänmyrskyä menetelmänä. Nyt luodaan 
tunteita, käytä siis tunteita apunasi kun haet tarinaele-
menttejä. Kuulostele mikä tuntuu oikealta. Älä anna järkesi 
sumentaa sydämesi ääntä. Nyt kannattaa myös hullutella!  

Ps. Tsekkaa Jensenin teos ja muita kirjavinkkejä Tarinako-
neen kotisivulta www.tarinakone.fi/vinkit 
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Voit tutustua tarinallistamisen menetelmän eri 
vaiheisiin myös blogissa Tarinalampaan perus-
villoja sarjassa. Sarjasta löydät lisätietoa myös 
Stooripuu-menetelmän eri vaiheista. Linkki.

https://tarinakone.fi/blogi/perusvillat-nrot-1-15/
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Laadi yrityksellesi tarinaidentiteetin käsikirja

Tarinaidentiteetti on tarinallistamisen kivijalka. Ennen kuin voit 
ryhtyä jalkauttamaan tarinaa palveluihin on laadittava yritykselle 
oma tarinaidentiteetti. Se tiivistää yrityksen olemassaolon tarinan 
muotoon ja antaa tarinallisen kehyksen yrityksen palveluiden ke-
hittämiselle. Tarinaidentiteetti koostetaan käsikirjaksi, jossa ovat 
yrityksesi oman Stooripuun lisäksi seuraavat osiot. 

1. Ydinviesti  

Ydinviesti on yrityksen tarinan tärkein sanoma. Se tiivistää yrityksen tarjo-
aman tarinallisen kokemuksen viestiksi.

2. Syntytarina (ydintarina)

Yrityksen syntytarina eli ydintarina tiivistää yrityksen olemassaolon tarinaksi. 
Tämä tarina on yrityksen toiminnan punainen lanka. Kaikki mitä yritys tekee 
heijastaa ja tukee tätä ydintarinaa. Muista käyttää sekä faktaa että fiktiota! 

3. Hahmot 

Hahmot voivat olla todellisia ja/tai fiktiivisiä.  Hahmon roolissa voi olla myös 
yritys itse, yrityksen tuote tai palvelu tai vaikkapa ympäröivä maisema. 
Määrittele keitä ovat yrityksesi tarinan hahmot, kuvaile heidän persoonansa 
ja tapansa toimia tarinaidentiteetin käsikirjaan. 

4. Teemat

Yrityksen tarinan kertomisen kannalta on tunnistettava yrityksen toiminnassa 
tärkeimmät tarinaa tukevat teemat. Nämä teemat helpottavat palveluiden 
tarinallistamista ja tuotteistamista. 

5. Miten tarina jalkautuu asiakkaan palvelukokemuk-
seen? 

Tarinallistaminen on tarinatekoja. Tarina tulee todeksi kohtaamisissa! 

6. Palveluympäristö 
Laadi lähtökohdat sille, miten yrityksesi palveluympäristö tukee tarinasi koke-
mista.

7. Palvelut 

Ja kirjaa ylös miten jalkautat tarinasi osaksi palveluitasi. Miten tarina toteutuu 
ravintolassa? Entä majoituspalveluissa? Entä ruokien esillepanossa? Kokous-
paketeissa? Ohjelmapalveluissa? 

8. Markkinointi  

Lopuksi laita ylös miten markkinoit tarinan avulla! Erilaista myös markkinoin-
tisi tarinalla. Hyödynnä tarinaa ja sen elementtejä rohkeasti. Kerro tarinaa 
erilaisin tavoin eri kanavissa, erilaisille kohderyhmillesi. 
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YDINTARINA
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Ps. Maiseman tarina -oppaasta löydät lisää infoa 
erityisesti matkailuyrityksen tuotteistuksen ja
tarinallistamisen prosessista. Lataa ilmainen opas 
täältä.

https://www.sitra.fi/julkaisut/maiseman-tarina/
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Tallinnassa sijaitsevan Olde Hansa ravintolan tarinanäyttämö vie asiakkaan  keskiaikaan.
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Käsikirjoita palvelut tarinoiksi

Palveluiden tarinakäsikirjoituksissa  määritellään palvelun tarinan 
toteuttaminen eli jokaisen palvelutuokion sisältö kronologisessa jär-
jestyksessä tarinan mukaisesti. Tarina on palvelun punainen lanka eli 
juoni. Käsikirjoitukseen kirjataan miten tarina näkyy, kuuluu, tuntuu, 
maistuu ja tuoksuu palvelun eri vaiheissa. 

1. Palveluiden tarinakäsikirjoittamisen pohjana on yrityk-
sesi oma tarinaidentiteetti.

Palvelut käsikirjoitetaan tukemaan yrityksesi tarinaidentiteettiä. Tarinaidentiteetti 
on kuin sateenvarjo, jonka alle rakentuvat erilaiset versiot tarinasta. Toisissa 
palveluissa tarina näkyy enemmän, toisissa vähemmän. 

2. Tee itsellesi selväksi kuka on tämän palvelun asiakas. 

On tärkeää, että  tiedät kenen näkökulmasta palvelu suunnitellaan. Tarinasta voi 
tehdä erilaisia versioita erilaisille asiakaskohderyhmille.  Huomioi eri asiakaskoh-
deryhmien tarpeet ja toiveet. 

3.  Luo palvelun tarinan idea ja laadi tiivistelmä palvelun 
tarinan kulusta.  

Tee tiivistelmä, johon olet lyhyesti kirjannut tarinasi juonen. Tee alku, keskikohta 
ja loppu. Palvelumuotoilussa määritellään palvelun tasoiksi toiminta, tunne ja 
merkitykset. Tarinalla yhdistämme palvelun toiminnan tasot  ja luomme palve-
luun tunteita ja merkityksiä. 

4.  Luonnostele palvelun kulku ja tätä toimintaa tukeva 
tarina draaman kaareen. 

Käytä apunasi palvelun tarinapolku-kuvaa. Rakenna palvelupolku draaman 
kaareen ja hahmottele tarinaa tekstien ja kuvien avulla post-it-lapuille. Lappuja 
on helppo siirrellä paikasta toiseen ja hahmottaa syy-seuraus-suhteita. Drama-
turgia on kokonaisuuden, ajan ja yksityiskohtien hallintaa. 

5. Tee palvelutuokioista luettelo, joka avaa palvelun kulun 
alusta loppuun. 

Kirjoita palvelutuokiot luetteloksi. Kirjoita lyhyesti tuokion toiminta ja merkitys. 
Mutta älä kirjoita vielä auki yksityiskohtia tai työntekijöitä ohjeistavaa dialogia. 
Sinun on helpompi muokata palvelun kulkua ja tehdä tarinaan muutoksia tässä 
vaiheessa kun käsittelet ns. luurankoa. 

6. Laadi nyt palvelulle tarkka tarinakäsikirjoitus. Kirjoita 
myös yksityiskohdat! 

Kun tarinan kulku on lopullisesti päätetty, voit edetä lopullisen palvelukäsikir-
joituksen laatimiseen. Nyt voit tarvittaessa kirjoittaa myös rooleissa toimiville 
työntekijöille ohjeistavat repliikit. Kirjoita näkyville myös palvelun tarinan 
kannalta olennaiset seikat kuten esineet, visuaaliset yksityiskohdat ja ruokaan 
liittyvät seikat. Huomioi myös tuoksut, valaistus ja äänimaailma. Kirjoita ylös 
millaisia muutoksia pysyvään palveluympäristöösi tulee tehdä tarinan toteutta-
miseksi. 

7. Palvelun kuvakäsikirjoituksesta on hyötyä palvelun 
käytännön toteutuksessa. 

Kuvat havainnollistavat ja konkretisoivat palvelun vaiheita ja kuvissa voit nostaa 
esiin tärkeitä yksityiskohtia tarinan toteutumisen kannalta. Lähikuvien avulla 
voit nostaa esiin myös asiakkaiden tunnetiloja. Näin pidämme mielessä sen 
tavoitetunnetilan, jota pyrimme tässä palvelutuokiossa asiakkaille välittämään. 
Jokainen kokemus on ainutlaatuinen. Kun tiedämme mitä tavoittelemme 
tunteiden tasolla, on tuo tavoite kuitenkin helpompi myös saavuttaa. 

8. Tuotannon suunnittelu sekä versiointi ja paketointi. 

Kun palvelu on tarinallistettu ja palvelun vaiheet yhteen sitova käsikirjoitus 
laadittu, voidaan siirtyä tuotannon suunnitteluun eli käytännön toteutukseen.  
Käsikirjoitus luonnollisesti elää koko prosessin ajan. Sitä voidaan tarkentaa. 
Palvelusta voidaan laatia sisällöltään ja hintaluokaltaan erilaisia versioita. 
Tarinaa voidaan hyödyntää myös palvelun paketoinnissa ja erilaisten vaihtoeh-
tojen nimeämisessä.
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Ps. Lue artikkelini tarinapolun 
luomisesta Viestijät -blogista.

https://viestijat.fi/inhimillista-tarinalla-tee-asiakkaan-palvelupolku-tarinaksi/
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Ps. Tarinallistaminen selkeyttää 
arkeasi: tarinasi on yrityksesi 
kehittämisen punainen lanka! 

Seuraa punaista lankaa ja tarinallista palveluista elämyksiä  

Mistä tunnistat tarinan  (tarinallisuuden): 

1. Tarinassa on yleensä selkeä rakenne: alku, keskikohta ja loppu.
2. Tarinassa on kronologisuutta. Tarina on yhtenäinen tapahtumien sarja (vaikka 

rikkoisikin aikarajoja).
3. Tarinassa on syy-seuraus-suhteita ja juonellisuutta. 
4. Tarinallistamisen näkökulmasta tarina on yrityksen koko toiminnan punainen 

lanka.
5. Tarinassa on selkeä hahmo/toimija (voi olla myös tuote, yritys, maisema jne.).
6. Tarinassa on sekä faktaa että fiktiota. Tarina on siis dramatisoitu, mielenkiin-

toinen ja koukuttava. 
7. Tarina vetoaa tunteisiin (inhimillisyys, merkitykset, tunnistamisen koke-

mukset).
8. Palvelun tarina vetoaa eri aisteihin ja herää eloon aistien kautta.

Mitä hyötyä on tarinallistamisesta: 

1. Tarinalla helpotat palveluiden tuotteistamista ja yrityksesi markkinointia. 
2. Tarinan avulla erotut. Yrityksesi muistetaan yhä paremmin.
3. Tarina voimistaa oman yrityksesi vahvuuksia ja tuo esiin aitouden sekä arvot. 
4. Tarinallistettua ja käsikirjoitettua palvelua on helpompi toteuttaa sekä räätä-

löidä eri asiakasryhmien tarpeisiin sopivaksi. 
5. Suositukset ovat parhainta markkinointia. Tarinallistetut palvelut tuottavat 

suosituksia.
6. Tarinallistamalla luomme tunteita: entistä parempia palveluita ja tyytyväi-

sempiä asiakkaita. 
7. Tarinallistettua palvelua on helppo ja kiva myydä! 
8. Tarinallistaminen selkeyttää arkeasi: tarina on yrityksesi kehittämisen 

punainen lanka!
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Avoin Tarina – ydintarina 

Voit kirjoittaa ensimmäisen version ydintarinasta avoin tarina -menetelmän avulla.

Olipa kerran

Sitten

ESITTELY - MAAILMA ENNEN YRITYSTÄ / TUOTETTA / PALVELUA
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KÄÄNNE - YRITYS / TUOTE / PALVELU SYNTYY

Tämä johti siihen, että

Maailma ei ollut entisensä sillä nyt

RATKAISU – MAAILMA YRITYKSEN / TUOTTEEN / PALVELUN JÄLKEEN 

Yrityksemme tarinasta ihmiset tietävät, että me olemme yritys, jossa
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Avoin Tarina – tarinapolku 

Pohdi asiakkaasi tarinapolkua. Missä ja miten asiakas kohtaa tarinanne?

Kun asiakkaamme nyt  selaa sosiaalista media ja törmää tarinaamme, hän ilahtuu siitä, että 

Asiakas tutustuu tarinaamme ja ymmärtää, että

ENNEN 

Asiakastamme hämmästyttää se, että
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Asiakas on päättänyt hankkia tuotteemme/ palvelumme. Palvelutilanteessa asiakas kokee tarinamme seuraavalla tavalla:

No, ei tämä vielä mitään! Sitten

AIKANA

Palvelutilanteen jälkeen asiakas voi palata kokemaansa tarinaan, sillä tarjoamme hänelle mahdollisuuden

Ja tästä kaikesta seurasi se, että meidän asiakkaat

JÄLKEEN 
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Näin tarinallistat - 6 vinkkiä liikkeelle lähtöön!
Tarinallistaminen lähtee liikkeelle ydintarinasta, joka tiivistää yrityksen olemassaolon. Tämä tarina on yrityksen toiminnan 
punainen lanka. Kaikki mitä yritys tekee, heijastaa ja tukee ydintarinaa. Voit kirjoittaa ydintarinan itse, kollegoiden kanssa 
ryhmätyönä tai hyödyntää vaikkapa Tarinakoneen apua. Ydintarinassa on suositeltavaa yhdistää faktaa ja elämyksellistävää 
fiktiota. Tarinan on hyvä olla tiivis: yksi A4 riittää. 

1. Testaa tarinan toimivuutta pienillä tarinateoilla 
yrityksesi arjessa. Tarinateko voi olla esimerkiksi sosiaali-
sen median päivitys yrityksen ydintarinaan luodun hahmon 
äänellä. Seuraa asiakkaiden reagointia, mittaa, kehitä ja 
paranna tarinasi toteuttamista! Tarinakoneen ääntä käyttää 
Tarinalammas. Entä sinun yrityksessäsi?
 

2. Julkaise sosiaalisessa mediassa kolmen kuvan 
sarja, jossa hyödynnät tarinan perusrakennetta: 
alku – keskikohta – loppu. Ilmennä kuvilla ydintarinaasi.
 

3. Hyödynnä ruokaa ja juomaa tarinakokemuksen 
tuottamiseen, kun kohtaat asiakkaitasi. Millainen 
palaverijuoma tai tarjottava voisi olla osa ydintarinaasi?  
Sopisivatko vaikka tiikerikakku ja eksoottisesti koristeltu 
viidakkodrinkki yritykselle, jonka ydintarinassa tiikeri luotsaa 
asiakkaitaan tapahtumajärjestäjien viidakossa? Esimerkki on 
peräisin tapahtumajärjestäjien palveluja tarjoavalta Eventiol-
ta, joka hyödyntää tarinallistamista.

4. Mieti, miten ydintarina voisi olla läsnä yrityk-
senne järjestämissä asiakastapahtumissa ja tilai-
suuksissa? Tapahtuman teemassa? Musiikissa? Edellä 
mainitun yrityksen kohdalla Tiikerin isännöimät juhlat istuisi-
vat hyvin osaksi yrityksen tarinamaailmaa.
 

5. Entä miten yrityksen ydintarina voisi olla osa 
tuotteiden paketointia tai tuotekorttia? Tai miten 
tarina voisi näkyä palveluiden ja tuotteiden nimis-
sä? Esimerkiksi ohjelmistoalan yritys Vincit, jonka hahmo 
kumiankka kertoo yrityksen filosofiasta ja näkyy yrityksen 
toiminnan eri käänteissä, loi Black Ducks -nimeä kantavan 
asiantuntijapalvelun.
 

6. Kävele asiakkaasi palvelupolku läpi alusta lop-
puun ja havainnoi missä ja miten asiakas kohtaa 
yrityksesi tarinan?  Siivoa yrityksesi toiminnasta pois 
kaikki sellainen, mikä ei tue ydintarinaasi!
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Viisi esimerkkiä tarinallistamisesta

Yritys

Avoine Oy tarjoaa järjestöille digitaalisen viestinnän sekä toimin-
nanohjauksen ja kehittämisen palveluita. Voit tutustua Avoinen 
ydintarinaan myös täällä.

Tarina

Yritys halusi kirkastaa tarinansa ja hyödyntää sitä tilanteessa, 
jossa se oli lanseeraamassa uutta palvelukonseptia. Edessä oli 
isoja muutoksia ja tarinasta toivottiin apua muutoksen johtami-
seen sekä uuden palvelukonseptin viestinnän kehittämiseen. 
Isompana tavoitteena oli löytää yrityksen punainen lanka tekemi-
sen tueksi sekä saada sisäisiin prosesseihin tarinan kautta muo-
toa ja rakennetta arkea helpottamaan.

Tarinallistaminen & hyödyt

Tarinaa sovellettiin aluksi verkkopalvelu-uudistuksessa. Uuden 
SENSE-palvelukonseptin sivuille haettiin visuaalisia, tarinaan 
istuvia elementtejä. Tämä oli myös helppo tapa esitellä tarina ja 
hahmot henkilöstölle.

Tarinaan liittyvää kuvastoa on käytetty tapahtumien markkinoin-
nissa ja viestinnässä. Yritys järjesti mm. seminaarin, josta kerrot-
tiin tarinallisesti ja myös paikka oli valittu tukemaan tarinaa.

”Toimme hitaasti lisää tarinaelementtejä viestintäämme ja teke-
miseemme. Tarina alkaa elää vasta ajan kuluessa”, kertoo Avoi-
nen toimitusjohtaja Tuomo Heikkilä.

Heikkilän mukaan tarinallistamisen suurimmat hyödyt ovat olleet 
samaistuttavuuden lisääminen henkilöstön ja asiakkaiden osalta, 
lähestyttävä ja helposti muistettava tapa nivoa yhteen yrityksen 
arvoista ja tavoitteista muodostuva kokonaisuus sekä viestinnän 
suunnittelun helpottuminen.

”Tarinallistaminen tuntui aluksi aivan liian leikkisältä insinööri-ih-
miselle, mutta nyt olen ostanut ajatuksen täysin.”

Lähde: Tarinavilloja! Avoine Oy tarinallistamisen startti, Tuomo Heikkilän haastattelu 
Tarinakoneen SlideShare -kanavassa 2017.

Tarinakone piti Avoinelle tarinatyöpajan 
ja loi sen pohjalta ydintarinan, jonka 
hahmoksi syntyi delfiini Oiva, taitava ja 
vahva uimari. Oiva hallitsee meren poh-
jia myöten ja sillä on loistavat aistit ja 
vaistot sekä taito meren kaikuluotauk-
seen. Oiva auttaa järjestötoimijaa kesyt-
tämään oman merensä, hallitsemaan 
sen tuulet, tyrskyt ja kohtaamiset.

Yrityksen tarina oli aktiivisessa käytössä vuoteen 2019, aina yrityskauppaan asti. Nykyään 
Avoine on osa Vitec Software Groupia ja toimii nimellä Vitec Avoine Oy.
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Vincit

Yritys

Vincit Oy tuottaa ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluita 
yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Yhtiöllä on toimipisteet 
Suomessa Tampereella, Helsingissä ja Turussa sekä Yhdysvalloissa 
Palo Altossa ja Orange Countyssa. Vincitissä työskenteli vuoden 
2017 lopussa 439 henkilöä.

Tarina

Vincitillä hyödynnetään tarinoita erottumisen keinona. Yritykses-
sä on käytetty erilaisia tarinoita erilaisiin tilanteisiin.

Alkuaikoina yritys käytti sisäisesti hyväkseen tarinaa pelokkaasta 
ostajasta, jolle 10 henkeä työllistävä Vincit oli liian riskialtis toi-
mittajakandidaatti. Tarina poiki blogin peloista ja onnistuneen 
softaprojektin ostamisen vaikeudesta. Sen pohjalta tehtiin ohjel-
misto-ostajan opas, jossa epäonnistuneissa hankkeissa toistuvia 
elementtejä dramatisoitiin ja elävöitettiin fiktiivisillä elementeillä. 

Asiakaskohtaamisissa tarinaelementtinä on käytössä kumiankkaa, 
jonka tarina on poimittu eräästä ohjelmistoalan klassikkokirjasta. 
Siinä kehotetaan puhumaan haastavat koodausongelmat ääneen 
ankalle, mikä voi auttaa ratkaisun löytymisessä. Yritys on käyttä-
nyt tarinallisuutta myös esimerkiksi strategiaprosessissaan, jossa 
tiimien tarinoista muodostui yrityksen yhteinen unelma ja visio.

Tarinallistaminen & hyödyt

Vincitin kumiankka on hyvä esimerkki tarinallisuudesta, joka 
viedään sanojen ja kuvien lisäksi myös palvelun ja toiminnan 
tasolle. Tämä on tarinallistamisessa keskeistä. Yrityksen asiakasta-
paamiset aloitetaan ottamalla kumiankka pöydälle ja kertomalla 
sen tarina. Ankka on myös jokaisen työntekijän pöydällä sym-
boloimassa ongelmanratkaisua. Ankan nimi ja toimintafilosofia 
näkyvät myös Vincitin asiantuntijapalvelu Black Ducksissa.

Lähde: Tarinallistaminen - Palvelukokemuksen punainen lanka. Anne Kalliomäki 2014.
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Ankalla on lisäksi erilaisia rooleja yrityksen viestinnässä ja visuaa-
lisuudessa: se näkyy esimerkiksi yrityksen omalla Ice Bucket 
Challenge -videolla sekä vuoden 2017 tilinpäätösvideossa, jossa 
yrityksen toimitusjohtaja saapastelee avantoon ankkahattu pääs-
sään. Ja myös tässä kuvin kerrottuna ankkasarjakuvana (linkki: 
https://www.slideshare.net/VincitOy/vincit-ankkasarjakuva).  
Lisäksi asiakkaille jaettavissa chilikarkeissa on liekeissä oleva 
ankka ja kesätyökampanjassa ankka paistattelee rantatuolissa.

”Etenkin alkavilla yrityksillä on hyvin samankaltaiset erottumis-
keinot, joista ovat muun muassa ketteryys, joustavuus, parhaat 
työntekijät ja niin edelleen. Koska kaikki näyttävät samoilta, on 
tarpeen löytää tulokulma, joka nousee näiden perus kilpailuetu-
jen yläpuolelle. Meille se on tarina”, kertoo Vincitin toimitusjoh-
taja Mikko Kuitunen.

https://www.slideshare.net/VincitOy/vincit-ankkasarjakuva


Lumiukkomaailma

Yritys

Lumiukkomaailma – Snowman World on Rovaniemellä sijaitseva 
matkailukohde, josta löytyy Igluhotelli, Jääravintola ja Jääbaari 
sekä Talvivyöhyke aktiviteetteineen. Yritys on perustettu vuonna 
2014. Lumiukkomaailma siirtyi vuonna 2021 Arctic Snow Hotelin 
omistukseen.

Tarina

Lumiukkoja ei oltu Lapin matkailussa aiemmin hyödynnetty, mikä 
tarjosi yritykselle hyvän pohjan tarinan kautta erottumiselle. 
Lumiukkomaailman tarinaa olivat luomassa Tarinakone ja viestin-
tätoimisto Lapin Loitsu, joiden käsissä syntyivät hahmot Kide, 
Kuura ja Aurora.

Jääkiekkolupaus Kide (Flake) on lumisisaruksista rämäpäisin ja 
opettaa kävijät tekemään lumilämäreitä. Rokkikukko Kuura 
(Frost) löytyy todennäköisesti jostain luutakitaraa soittamasta. 
Lumiveljesten isosisko Aurora puolestaan on haaveileva runoilija-
luonne. Hän pitää taiteellisista lumi- ja jääveistoksista sekä revon-
tulista. Talvi on lumiukoille hauskanpitoa, mutta on heillä ihmisil-
le vakavampaakin asiaa.

”Lumisisarusten vanhempia, Halla-äitiä ja Nuoska-isää, et Lu-
miukkomaailmassa tapaa, sillä he työskentelevät talvet Kaama-
sen lumipallotehtaalla pohjoisnavalla, missä he säilövät lunta 
salaiseen paikkaan ilmaston lämpenemisen varalta”, lumiukkojen 
tarinassa kerrotaan.

Tarinallistaminen & hyödyt

Tarina ja hahmot herätettiin henkiin Lumiukkomaailman avajai-
sissa, joissa lumiukot esiintyivät Tarinakoneen suunnittelemassa 
ohjelmassa. Hahmot saivat visuaalisen muodon ja asut, joita 
hyödynnettiin avajaisten viestinnässä ja yrityksen nettisivuilla 
sekä asiakkaiden osallistamisessa tarinaan. Lumiukkohahmoja sai 
käydä tapahtumassa halaamassa ja niiden kanssa pääsi osallistu-
maan Lumiukkomaailman aktiviteetteihin. Lumiukkohahmot 
kiinnostivat mediaa ja niiden tarina päätyi avajaisten yhteydessä 
useisiin lehti- ja radiojuttuihin
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Zestmark Oy

Yritys

Jyväskylässä perustettu valmennusyritys ZestMark Oy auttaa 
milleniaaleja rakentamaan parempaa (työ)elämää. Yritys tekee 
töitä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden milleniaalien, huo-
misen johtajien ja yrittäjien kanssa. 

Tarina 

ZestMark Oy:n tarinallistamisen startti lähti liikkeelle ennakkoky-
selyllä ja yhteisellä tarinapajalla ydintiimin kanssa Jyväskylässä. 
Pajassa tunnistettiin yhdessä Stooripuu-menetelmän avulla yri-
tyksen tarinan elementtejä. Innostus ja nauru raikasi, kun ym-
märsimme, että täydelliset tarinan elementit ovat jo yrityksen 
nimessä läsnä. Syntyi ajatus sitruunasta, joka haluaa olla limona-
dia. Siitä idea jaloistui pidemmälle.

Pajan jälkeen valmistui ZestMark Oy:n ydintarina, ja alkoi prosessi 
verkkosivujen uuden ilmeen ja myös uuden toimiston tarinatuu-
naamisen osalta. Katso video yrityksen ydintarinasta tästä.

“Onneksi tarinallistajamme Anne vakuutti meille, ettei hauskuus 
sekä ripaus huumoria sulje pois faktietoa ja painavaa asiaa.”

Tarinallistaminen & hyödyt

ZestMark Oy:n ydintarina ohjasi uuden visuaalisen ilmeen suun-
nittelua. Tarinan elementit näkyvät sekä yrityksen verkkosivulla 
että toimiston yksityiskohdissa. Noin vuoden kuluttua yhteistyö 
jatkui verkkokurssin tarinallistamisen merkeissä. Verkkokurssilla 
sitruunateema jatkui sankarin matkaksi, jossa yrittäjä kohtaa 
matkan varrella erilaisia yrittäjälle tuttuja hahmoja kuten Vero-
karhu, Onnen Kantamoinen, Ankeuttajat ja Vanha Viisas. 

”Nyt kun kurssin ovat käyneet läpi ensimmäiset asiakkaamme, on 
tarina ja sen hahmot todella heränneet henkiin. On ollut mahta-
vaa huomata, kuinka tarina auttaa sanoittamaan omia pohdintoja 
ja kysymyksiä.”

Katso haastattelu, jossa Anu Manner kertoo tarkemmin tarinallis-
tamisen prosessista ja sen hyödyistä.
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https://youtu.be/AG23EWn49J4
https://youtu.be/jb0BgtR5Ka0


Luonkos Oy

Yritys

Luonkos Oy on Naantalissa perustettu luonnonkosmetiikka-alan 
yritys. Luonkos -tuotteet valmistetaan käsityönä, tuotteet eivät 
sisällä säilöntäaineita, palmuöljyä, mikromuoveja tai vettä. Peri-
aatteisiin kuuluu ehdoton ei eläinkokeille. Pakkaukset ovat kierrä-
tettäviä ja muovittomia. Luonkos palkittiin innovatiivisuudestaan 
pohjoismaisessa kilpailussa vuonna 2020.

Tarina 

 ”Rakastan kirjaasi ja voisi olla, että juuri sinä olisit oikea ihminen 
meitä auttamaan eteenpäin!” 

Näin Piritta Fors kirjoitti ensimmäisessä sähköpostissaan Annelle. 
Tarinallistamisen startti aloitettiin ennakkokyselylyllä ja tarinapa-
jalla tiimin kanssa Turussa. Stooripuu toimi jälleen apuna liiketoi-
minta-, asiakas- ja arvolähtöisen ydintarinan luomisessa. Tarinan 
elementtejä löytyi niin taustatarinasta, arvolähtöisestä viestistä 
kuin itse tuotteen ja sen pakkauksen muodosta ja jo tehdystä 
markkinoinnista, visuaalisuudesta. 

Katso video yrityksen ydintarinasta tästä.

Tarinallistaminen & hyödyt

Luonkos Oy sai tarinallistamisesta sen punaisen langan, jota yritys 
lähti hakemaankin. Ydintarinan lisäksi kävimme yhdessä läpi 
myös tarinan käyttöön liittyviä asioita, miten tuoda tarinaa esi-
merkiksi tuotteisiin, messuille ja myyntiin. Katso myös video, jolla 
Piritta kiteyttää tarinallistamisen hyötyjä. Löydät YouTube-kana-
valta myös toisen pidemmän videon englanniksi, sen pääset 
katsomaan tästä.

”Kiitos Anne hyvästä työstäsi yrityksemme ydintarinan hyväksi. 
Hienoja tarinan palasia oli niin paljon, että me tulimme niille jo 
hieman sokeiksi. Mutta kiitos Annen, saimme kasattua kokonai-
sen, ainutlaatuisen ja luovan kirjoitetun sekä visuaalisen tarinan.”
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https://youtu.be/RgJszdnmP54
https://youtu.be/l1H_oh-xyL0
https://youtu.be/hFuxfA2jP5U


12

Muistiinpanoja
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Tarina jatkuu... 

...Tarinakoneen blogissa ja Facebook-sivuilla; molem-
mista löydät ajankohtaisia vinkkejä tarinallistamiseen. 

Myös Tarinakoneen kotisivuilta löydät koottuja netti-
sivu- ja kirjallisuusvinkkejä, käy tutustumassa!

Tutustu myös kirjaani  Tarinallistaminen – palvelukoke-
muksen punainen lanka. 

Ps. Laittamalla koodin BKT1333A kampanjatunnuskenttään Talentumin shopissa 
http://www.talentumshop.fi saat kirjasta alennuksen.

www.tarinakone.fi
www.tarinakone.fi/blogi
www.facebook.com/tarinakone

Osallistu keskusteluun myös twitterissa #tarinallistaminen #SBSD

Tarinakone
Anne Kalliomäki
040 537 1939
anne@tarinakone.fi

Tarinaa ei kerrota 
vaan se koetaan!

Tarina jatkuu...
löydät sekä Tarinakoneen blogista että somekanavista ajankohtai-
sia tarinallistamisen vinkkejä ja infoa koulutuksista. Seuraa Tarina-
lampaan villoja! Muista seurata myös YouTube-kanavaa, löydät 
sen nimelläni. Kanavalta löydät jo nyt useita esimerkkejä ydintari-
noista ja asiakkaiden haastatteluja.

Osallistu keskusteluun myös somessa. Voit hyödyntää #tarinallis-
taminen merkintää ja aina vapaasti tägätä minut mukaan keskus-
teluun. Päivitän aktiivisesti etenkin Instagramia ja LinkedIn:ia. Voit
seurata Tarinakonetta myös Facebookissa ja Twitterissä. Twitteris-
sä ja Instagramissa pyrin toimimaan pääsääntöisesti englanniksi.

Tutustu myös kirjaani Tarinallistaminen - palvelukokemuksen 
punainen lanka. Kirja on edelleen myynnissä mm. Alma Talentin 
Shopissa e-kirjana.

Olen mielelläni avuksi, kun haluat kehittää toimintaasi tarinallista-
misen avulla! Kysy lisää Tarinakoneen luennoista, pajoista, spar-
rauksista ja ydintarinoista.
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Anne & Firman hyvin pehmeä 
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